
Parochieberichten Geldrop 

Contact: Stationsstraat 21,  
5664 AP, Geldrop 040-2862364  

mail: geldrop@parochienicasius.nl  
website: www.parochienicasius.nl 

 

Jaargang 5 nummer 7-8 
Juli- Augustus 2019 

 

         

 

 

 

 

 
14 juli 2019 11.00 uur viering H.H. 
Martelaren van Gorcum te Kreijl, 
Heeze.  
Op 9 juli van het jaar 1752 werden bij 
Brielle negentien priesters  en 
kloosterlingen, voor het merendeel 
inwoners van Gorcum, door de 
Watergeuzen gedood vanwege hun 
getuigenis omtrent de werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam van 
Christus in de Eucharistie en omtrent het gezag van de paus als zichtbaar 
hoofd van de Kerk. Onder deze negentien martelaren was ook de 
franciscaner pater Nicasius, afkomstig van Heeze, geboren in het 
buurtschap Kreijl. Ten prooi aan bespottingen en mishandeling hielden zij 
moedig stand. Ten slotte werden zij door ophanging om het leven 
gebracht. Om hun geloof zijn zij met ere vermeld in de geschiedenis van de 
kerk van Nederland en werden zij in 1867 door paus Pius IX heilig 
verklaard.  
Wij gedenken de H. Nicasius en zijn 18 gezellen die de marteldood zijn 
ondergaan op zondag 14 juli om 11.00 uur in de H. Mis bij het kapelletje in 
het buurtschap Kreijl, nr. 20, te Heeze, waar volgens de overlevering 
Nicasius is geboren.  
Hoofdcelebrant zal zijn onze bisschop Mgr. G. de Korte. In verband met 
deze viering voor de gehele Nicasiusparochie zal de eucharistieviering van 
11.00 uur in de centrumkerk komen te vervallen. De H. Mis van 9.30 uur in 
de Maria en Brigidakerk gaat gewoon door. 
 
 



Parochiedag zondag 22 september 2019. 
Ook dit jaar organiseren wij weer een parochiedag in Geldrop, die uiteraard 
open staat voor de gehele Nicasiusparochie. Het zal een dag zijn van 
ontmoeting , samen ons geloof vieren, inspiratie en gezelligheid waarmee 
we ons geloofsgemeenschap zijn tot uitdrukking willen brengen. 
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
9.30 uur:  Eucharistieviering in de HH. Maria en Brigidakerk in 

Zesgehuchten met medewerking van het koor: This Generation. 
11.00 uur:  Eucharistieviering in de H. Brigidakerk in Geldrop-centrum. 
12.30 uur:   koffie/thee/limonade en een eenvoudige lunch in het  
 parochiecentrum st. Antoniushuis, Stationsstraat 21. 
13.30 uur: activiteit voor de kinderen en jongeren. 
13.30 uur: lezing in de H. Brigidakerk, met daarop volgend  
 een gesprek met elkaar. 
14.30 uur:  kort gebedsmoment in de H. Brigidakerk ter afsluiting 
15.00 uur:  gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en  
 een hapje.  
17.00 uur: afsluiting 
De dag is bedoeld voor iedereen.  
Iedereen mag zich welkom weten! 
In verband met de aan te bieden broodjes 
helpt u ons heel veel wanneer u zich 
aanmeldt voor deelname aan de 
eenvoudige lunch op de parochiedag door 
het invullen van de aanmeldingsstrook.  
Bij voorbaat dank en van harte welkom!  
 

Naam: …………………………………., adres: …………………………………………..,  
woonplaats: …………………….………….Tel.:………..…………………………,  
e-mail: ………………………………………………………………………………………………..  
Neemt deel met in totaal ………… perso(o)n(en) aan de lunch op 
parochiedag van 22 september a.s.  
 

Inleveren op Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, of via e-mail: 
geldrop@parochienicasius.nl  
We hopen velen van u te mogen ontmoeten. 
 



Tijdelijke ondersteuning voor huishouding St. Antoniushuis gezocht 
In verband met ziekteverlof van een van onze huishoudelijke 
medewerksters is het parochiebestuur op zoek naar een tijdelijke 
vervangende kracht. Het gaat hierbij om vier uur huishoudelijke 
ondersteuning per week op woensdag of vrijdag. Honorering geschiedt 
conform de bisschoppelijke regelingen van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. 
(http://www.bisdomdenbosch.nl/Financien/Paginas/Jaarlijkse-
beloningsbrief.aspx).  Belangstellenden kunnen zich melden op de pastorie, 
St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop, tel. 040-2862364. 
 

Aanmelden Eerste Communie 2020  
De voorbereiding voor de Eerste Communie gaat in dit najaar al van start.   
Via de site www.parochienicasius.nl is het mogelijk om  
in te schrijven voor de Eerste Communie.  
Voor meer info: communiegeldrop@parochienicasius.nl 
 
Gezinnengroep 
Op vijdagavond 13 september om 20.30 uur komt de gezinnengroep bijeen  
om 20.30 uur in het st. Antoniushuis aan de Stationsstraat 21 in Geldrop.    
Henri van Leuken.  
         

Dopelingen van de afgelopen maand: 
2 jun. Roan Vlemmix 2 jun. Vinni van Sluijsdam 
16 jun. Aiden Monyuytoa Mengnjo  
 

Afgelopen maand zijn de volgende parochianen overleden  
14 jun.  Harry Wijtmans, geboren 29 mei 1932 en overleden op  
 9 jun. 2019 (H. Brigidakerk) 
19 jun. Christ van Overbruggen, geboren 30 sep. 1934 en overleden op  
 12 jun. 2019  (HH. Maria en Brigidakerk) 
1 jul. Henk van de Geijn, geboren 3 apr. 1929 en overleden op 23 jun. 

2019  (HH. Maria en Brigidakerk) 
2 jul.  Beppie Rijnders- Kuijpers, geboren 27 mrt. 1934 en overleden op  
 27 jun. 2019 (H. Brigidakerk) 
4 jul.  Jacques Verhappen, geboren 23 jul. 1933 en overleden op  
 28 jun. 2019 (H. Brigidakerk) 
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H. Brigida kerk 
Maandag  12.30 uur  eucharistieviering. 
 
Woensdag 12.30 uur  eucharistieviering met aansluitend aanbidding. 
 tot +/- 14.00 uur  
 
Dinsdag-Donderdag-Vrijdag 
 18.30 uur  eucharistische aanbidding, Rozenhoedje. 
 19.00 uur  eucharistieviering. 

 

Zaterdag 18.15 uur tot 18.45 uur gelegenheid voor een persoonlijk gesprek 
 (Biechtgelegenheid). 
 19.00 uur  eucharistieviering 
 

Zondag  11.00 uur  eucharistieviering  
 

Woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open 
 

HH. Maria en Brigida kerk 
Zondag  9.30 uur  eucharistieviering 
 

Dinsdag  19.00 uur  eucharistieviering (in de kapel van de zusters, Diepe Vaart 2) 
  

Kapel in het Parochiecentrum St. Antoniushuis (Stationsstraat 21) 
 

Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag 
 08.30 uur  lauden/ochtendgebed  
 

Ziekenbezoek 
Mensen die langdurig of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen en 
een bezoekje vanuit de parochie op prijs stellen, vragen we om dit door te geven 
aan de pastorie. Iemand van het pastoraal team of de bezoekgroep komt dan 
graag bij u op bezoek.  
 

Het opgeven van intenties voor de eucharistievieringen. 
Dit is mogelijk door te bellen naar de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 
12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de 
pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van 
Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam. 
Wilt u deze nieuwsbrief maandelijks digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven 

door een e- mail te sturen naar: geldrop@parochienicasius.nl. 
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